
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΕΦΕΠΑΕ) της Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού ν. 4887/
2022.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 
35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευ-
ση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των 
πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και 
εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη 
μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) 
Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τή-
ρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπο-
μπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών 
(«αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικα-
σίας του συστήματος παραπομπών.» (Β΄ 3020) - 
Μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος 
συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή 
των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 91631 (1)
Ανάθεση στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΕΦΕΠΑΕ) της Αξιολό-

γησης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού 

ν. 4887/2022.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α΄16) και ειδικότερα της παρ. 1 του 
άρθρου 19 και της παρ. 4 του άρθρου 129 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» 
(Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

9. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β΄ 4405).

10. Την υπ΄ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄1867).

11. Την υπ΄ αρ. 91479/23-09-2022 Εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών, επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του σχεδίου της 
υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 
5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

12. Το γεγονός ότι στην παρούσα χρονική περίοδο 
κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση της εξουσιοδοτικής 
διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 129 και παρ. 1 του άρ-
θρου 19 του ν. 4887/2022 για τη δυνατότητα ανάθεσης 
στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
(ΕΦΕΠΑΕ) της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, απο-
φασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Ανάθεση Αξιολόγησης

1. Αναθέτουμε στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΕΦΕΠΑΕ) την Αξιολόγηση Επενδυτι-
κών Σχεδίων του α.ν. 4887/2022.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ:
α. Υποβάλλονται για τα καθεστώτα χορήγησης Κρα-

τικών Ενισχύσεων,
i. του Νέου Επιχειρείν των άρθρων 45 έως 50,
ii. της Αγροδιατροφής - Πρωτογενούς Παραγωγής και 

Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων - Αλιείας - Υδατο-
καλλιέργειας των άρθρων 65 έως 71,

iii. της Μεταποίησης - Εφοδιαστικής Αλυσίδας των 
άρθρων 72 έως 77,

iv. της Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων των άρ-
θρων 84 έως 90,

v. των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού των άρθρων 
91 έως 97 και της,

vi. της Επιχειρηματικότητας 360ο των άρθρων 111 
έως 116,

β. έχουν φορέα υποδοχής τη Γενική Διεύθυνση Ανα-
πτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και

γ. είναι επιλέξιμου κόστους άνω του ενός εκατομμυρί-
ου (1.000.000,00) ευρώ και έως και τριών εκατομμυρίων 
(3.000.000,00) ευρώ.

3. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε 3 έτη.
4. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγμα-

τοποιείται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4887/
2022, το περιεχόμενο της οικείας προκήρυξης, τις 
ρυθμίσεις των λοιπών κανονιστικών πράξεων, και των 
οδηγιών, εγκυκλίων, υποδειγμάτων και προτύπων της 
Διοίκησης.

Άρθρο 2
Όργανα Αξιολόγησης

1. Αξιολογητές. Η Διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ καταρτίζει 
κατάλογο από εξειδικευμένα στελέχη της, μόνιμα ή 
εξωτερικούς συνεργάτες, αρμόδια για την αξιολόγηση 
των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 1 και ορίζεται ο 
υπεύθυνος για τον συντονισμό τους.

Ο κατάλογος ο οποίος μπορεί να μεταβάλλεται διαβιβά-
ζεται στον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ενημερώνεται το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν).

2. Επιτροπές Αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των 
επενδυτικών σχεδίων λειτουργούν Επιτροπές Αξιολό-
γησης, υφιστάμενες ή συγκροτούμενες προς το σκοπό 
αυτό, οι οποίες αποτελούνται από στελέχη του ΕΦΕ-
ΠΑΕ. Για λόγους επιτάχυνσης, ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να 
χρησιμοποιεί περισσότερες από μία Επιτροπές αξι-
ολόγησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία Αξιολόγησης

1α. Οι παραληφθείσες αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων 
ύψους άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ και έως των 

τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ, αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων, κληρώνονται στους αξιολογητές της παρ. 
1 του άρθρου 2, με τυχαίο τρόπο μέσω του ΠΣ-Αν.

Οι αξιολογητές για την αξιολόγηση των επενδυτικών 
σχεδίων που τους έχουν κληρωθεί αποκτούν πρόσβα-
ση σ΄ όλα τα στοιχεία του υποβληθέντος επενδυτικού 
φακέλου. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωμα-
τικών δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, εφόσον 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης, τάσσεται προθεσμία 
έως επτά (7) εργάσιμων ημερών στον φορέα του επεν-
δυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να 
υποβάλλει.

β. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλλεται από 
τον αξιολογητή - εισηγητή στην Επιτροπή του ΕΦΕΠΑΕ, 
η οποία και αποφασίζει στη βάση της εισήγησης για τη 
νομιμότητα, το εύλογο κόστος και τους δείκτες βαθμο-
λογίας του επενδυτικού σχεδίου.

To αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής δύναται να 
είναι:

- πρόταση προς υπαγωγή ή προς υπαγωγή με διαφο-
ρετικούς όρους σε σχέση με το αίτημα υπαγωγής όπως 
αρχικώς υποβλήθηκε,

- πρόταση προς απόρριψη για λόγους που άπτονται 
του ελέγχου νομιμότητας ή και της αξιολόγησης εύλογου 
κόστους και του ελέγχου δεικτών βαθμολογίας.

γ. Βάσει του ως άνω αποτελέσματος, το οποίο αποτυ-
πώνεται σε Πρακτικό της Επιτροπής πραγματοποιού-
νται οι απαιτούμενες ενέργειες από τους αξιολογητές - 
εισηγητές στο ΠΣ-Αν, οι οποίοι έχουν και την τελική 
ευθύνη ως προς τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολό-
γησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης.

2. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των αξιολογήσε-
ων αποστέλλεται στον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών 
Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων κατάσταση, υπο-
γεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρό-
σωπο του ΕΦΕΠΑΕ, με τα στοιχεία των αξιολογηθέντων 
επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 4
Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να διασφαλίζει τη μη ύπαρξη σύ-
γκρουσης συμφερόντων εντός της δομής του, συμπερι-
λαμβανομένων των μελών των μονομελών και συλλογι-
κών αποφασιστικών και γνωμοδοτικών οργάνων αυτού 
και των εταίρων του, στα στελέχη της ομάδας έργου και 
τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες του και γενικά κάθε προ-
σώπου που εμπλέκεται στην εκτέλεση των καθηκόντων 
που τού εκχωρούνται.

Προς τούτο όλα τα αναφερόμενα στην προηγούμε-
νη παράγραφο πρόσωπα υποχρεούνται κατά το χρόνο 
ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλλουν στον 
ΕΦΕΠΑΕ και τούτος να τηρεί, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 
συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στην προ-
ηγούμενη παράγραφο καθώς και ότι σε κάθε περίπτω-
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ση κατά την οποία συντρέξει ή εκδηλωθεί κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διάρκεια τέλεσης 
των καθηκόντων τους, θα απέχουν ή θα προβούν σε 
δηλώσεις αυτοεξαίρεσης. Επίσης καθίστανται υπόχρε-
οι σε Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής 
Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων 
στον ιστότοπο της αρμόδιας υπηρεσίας www.pothen.gr, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3213/2003, ως ισχύει.

Με δεδομένη τη μετοχική σύνθεση των εταίρων του 
ΕΦΕΠΑΕ και με στόχους, αφενός την ίση και άνευ δια-
κρίσεων μεταχείριση όλων, και αφετέρου την αποφυγή 
του φαινομένου σύγκρουσης συμφερόντων, ορίζονται 
τα ακόλουθα:

Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΕΦΕ-
ΠΑΕ και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και οι σύζυγοι 
αυτών, ως και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
2ου βαθμού, δεν δικαιούνται κατά το χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης του έργου να αναλάβουν προτάσεις/ επεν-
δύσεις που διαχειρίζονται, να υποβάλλουν επενδυτικό 
σχέδιο για επιχορήγηση σε κάποια από τις δράσεις, η αξι-
ολόγηση των οποίων τους ανατίθεται, ή να εκπονήσουν 
μελέτες, ή να παρέχουν υπηρεσίες επ’ αμοιβή προς τους 
δικαιούχους των ενισχύσεων για τα έργα τους και γενικά 
να έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική ή οποιαδήποτε 
άλλη σχέση με οποιονδήποτε δικαιούχο των δράσεων 
του ν. 4887/2022, τις οποίες διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλουν 
επενδυτικό σχέδιο προς επιχορήγηση σε κάποια από τις 
δράσεις, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται σύμφωνα 
με την παρούσα στον ΕΦΕΠΑΕ, οφείλουν να ενημερώ-
σουν αμελλητί σχετικά τον ΕΦΕΠΑΕ και τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η δε πράξη τους θα μεταβιβαστεί προς 
αξιολόγηση και διαχείριση στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΩΝ.

Β. Οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες, 
στον ΕΦΕΠΑΕ και στους εταίρους αυτού δεν δικαιού-
νται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, 
να αναλάβουν πράξεις των δράσεων που διαχειρίζονται, 
να εκπονήσουν μελέτες, ή να παρέχουν υπηρεσίες επ’ 
αμοιβή προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων για τα 
έργα τους και γενικά να έχουν συγγενική, επαγγελματική 
ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με οποιονδήποτε δικαιούχο 
των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες διαχειρί-
ζονται. Εάν διαπιστώσουν κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους, λόγος που 
επιβάλει την αποχή ή αυτοεξαίρεσή τους, οφείλουν να 
το δηλώσουν αμέσως στον ΕΦΕΠΑΕ και τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέρ-
γεια. Σε διαφορετική περίπτωση θα απομακρύνονται 
από τον ΕΦΕΠΑΕ.

2. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα συντάξει και θα υποβάλλει στη Γενι-
κή Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων - εντός εξήντα ημερών από την υπογραφή 
της παρούσας - κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι 
τυχόν εταιρείες ή/και συμπράξεις στις οποίες συμμετέ-
χουν τα μέλη των ΔΣ τόσο του ΕΦΕΠΑΕ όσο και των εταί-

ρων αυτού, η πλήρης επωνυμία αυτών, τα ΑΦΜ αυτών 
καθώς και ύψος συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων 
σε αυτές.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Εισηγητών και μελών 
της Επιτροπής

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται κατά τη διάρκεια του έρ-
γου του και για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωσή του, 
να τηρεί την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο τόσο 
των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση του κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του όσο και των δεδομέ-
νων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα που 
διαχειρίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

2. Ο ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να διαθέτει όλα τα κατάλληλα 
μέσα, όπως: μηχανογραφικό εξοπλισμό, λογισμικό, 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κ.ο.κ., ώστε να 
μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το 
έργο του.

3. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα διαθέτει τα εκάστοτε απαιτούμενα 
πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη του 
έργου του. Ο σχεδιασμός των πληροφοριακών του συ-
στημάτων και του ηλεκτρονικού του αρχείου θα πρέπει 
να προβλέπει διαδικασίες αντιμετώπισης καταστροφών 
(disaster plan).

4. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυνα-
μικό με την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο 
στα αντικείμενα των υπό διαχείριση έργων, όσο και σε 
αυτό καθαυτό το αντικείμενο της διαχείρισης. Για την 
πρόσληψη νέου προσωπικού ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να 
τηρεί την αρχή της μη διάκρισης και της ισότητας των 
δύο φύλων. Δύναται να χρησιμοποιεί και εξωτερικούς 
συνεργάτες.

5. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα μεριμνά για την άμεση, έγκαιρη και 
ακριβή ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξια-
κών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων επί της πο-
ρείας των πράξεων σύμφωνα και με τις εκάστοτε απαιτή-
σεις της. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει όπως 
και όποτε ζητηθούν, οποιαδήποτε στοιχεία με την μορφή 
εκθέσεων, πινάκων δαπανών κ.λπ.

6. Ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στην ανάρτηση επικαιρο-
ποιημένων καταστάσεων και πινάκων στην ιστοσελίδα 
του, όσον αφορά στην πορεία των αξιολογήσεων που 
του ανατίθενται , σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων.

7. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή όλα 
τα αρχεία και την αλληλογραφία που σχετίζεται με το 
έργο του και τις πράξεις που αξιολογεί, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων 
και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Μεριμνά αδιαλείπτως 
για την ασφάλεια και ακεραιότητα των ηλεκτρονικών 
δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρό-
τυπα, τη συντήρηση του αρχείου και τον εκσυγχρονι-
σμό των σχετικών μέσων ηλεκτρονικής αποθήκευσης. 
Το κόστος φύλαξης αρχείων και στοιχείων αποτελεί επι-
λέξιμη δαπάνη.
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Άρθρο 6
Χρηματοδότηση

Α. Λειτουργικές Δαπάνες.
1. Στον ΕΦΕΠΑΕ θα καταβληθεί ποσό ίσο με τις λει-

τουργικές δαπάνες που πραγματοποιεί αποκλειστικά και 
μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατί-
θενται συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος 
ΦΠΑ. Ως «Λειτουργικές Δαπάνες» νοούνται το σύνολο 
των πραγματικών δαπανών, στις οποίες κατ’ αναγκαίο 
μέτρο υποβάλλεται ο ΕΦΕΠΑΕ αποκλειστικά και μόνον 
για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που 
θα του ανατεθούν και οι οποίες αποδεδειγμένα δεν αφο-
ρούν ούτε συνδέονται ούτε σχετίζονται με τη συνήθη 
τρέχουσα δραστηριότητα αυτού ή των εταίρων του.

2. Η καταβολή του συνόλου των λειτουργικών δαπα-
νών του ΕΦΕΠΑΕ διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση 
Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 
και ακολουθεί ως προς τα μισθολογικά όρια την υπό 
στοιχεία 97724/ΕΥΘΥ750/2018/19-09-2018 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λει-
τουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που ανα-
λαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2021-2027» (Β΄4566), ως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
περιγράφονται οι επιλέξιμες κατηγορίες λειτουργικών 
δαπανών, η διαδικασία έγκρισης και καταβολής τους.

3. Οι επιλέξιμες προς πληρωμή λειτουργικές δαπάνες 
του ΕΦΕΠΑΕ δεν δύναται, για τη συνολική διάρκεια του έρ-
γου του, να υπερβαίνουν το 0,5% του οικονομικού αντικει-
μένου του έργου πλέον ΦΠΑ. Ως οικονομικό αντικείμενο 
του έργου ορίζεται ο συνολικός Π/Υ (Ιδιωτική και Δημόσια 
Δαπάνη) των προτάσεων δυνητικών δικαιούχων που υπο-
βάλλονται προς αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανάθεσης.

4. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων πιστοποιεί και επαληθεύει ως 
ανωτέρω τις δηλούμενες λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕ-
ΠΑΕ, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

Β. Προϋπολογισμός έργου.
1. Ο προτεινόμενος από τον ΕΦΕΠΑΕ ετήσιος προϋ-

πολογισμός των λειτουργικών του δαπανών προεγκρί-
νεται από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων 
και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Έως την 1η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυ-
ξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ο προϋ-
πολογισμός του επόμενου έτους, ο οποίος περιλαμβάνει 
ανάλυση και συσχετισμό των λειτουργικών δαπανών με 
το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και 
κάθε άλλο επεξηγηματικό στοιχείο ζητηθεί.

Ειδικότερα, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι 
κάτωθι πληροφορίες:

Α. Κατάσταση προσωπικού που πρόκειται να απα-
σχοληθεί στο φορέα κατά το έτος αναφοράς. Β. Άμεσες 
Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, δώρα, επιδόματα αδείας, 
εργοδοτικές εισφορές, κ.λπ.). 

Γ. Λοιπές δαπάνες ως κατ’ αποκοπή ποσοστό, ύψους 
40% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού.

Δ. Πρόβλεψη για έμμεσες δαπανες προσωπικού (αμοι-
βές αξιολογητών εκτός μισθοδοσίας) .

2. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων υποχρεώνεται να απαντήσει 
σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προυπολογισμού 
του ΕΦΕΠΑΕ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο 
ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται να ενημερώνει και να ζητά έγκριση 
για τυχόν διαφοροποιήσεις στην περίπτωση που αυτές 
επιφέρουν αύξηση μεγαλύτερη του 10% του ύψους του 
προϋπολογισμού.

4. Η παραπάνω υποχρέωση υποβολής του ετήσιου 
προύπολογισμού δεν ισχύει για το πρώτο μόνο έτος συ-
νεργασίας, εάν η σχετική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί 3 
τουλάχιστον μήνες από την έναρξη του επόμενου ημερο-
λογιακού έτους (π.χ. υπογραφή σύμβασης έως 30/9/2022 
για υποβολή προϋπολογισμού έτους 2023).

Γ. Λειτουργικές δαπάνες - επαλήθευση - απλοποιημένο 
κόστος

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται να υποβάλει ανά εξάμηνο 
στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων καταστάσεις με τις δαπάνες που 
πραγματοποίησε για την υλοποίηση του έργου του. Η 
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξέ-
νων Επενδύσεων επαληθεύει/πιστοποιεί τις λειτουργικές 
δαπάνες (δαπάνες προσωπικού) του ΕΦΕΠΑΕ διοικητι-
κά ή/και επιτοπίως. Κατά την επαλήθευση/πιστοποίηση 
εξετάζονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά 
το διάστημα μετά την προηγούμενη επαλήθευση/πιστο-
ποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση 
προκύπτει ότι μέρος των λειτουργικών δαπανών που 
έχουν ήδη καταβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ είναι μη επιλέξιμες, 
γίνεται παρακράτηση του μη επιλέξιμου ποσού από τις 
καταβολές των επόμενων μηνών.

2. Οι λοιπές δαπάνες που αποζημιώνονται ως κατ’ 
αποκοπή ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δα-
πανών προσωπικού, υπολογίζονται και επαληθεύονται 
στη βάση της πιστοποίησης των επιλέξιμων άμεσων δα-
πανών προσωπικού (απλοποιημένο κόστος).

Ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να καταθέτει τις δαπάνες του νω-
ρίτερα από τους 6 μήνες στην περίπτωση ανάλωσης του 
70% της τελευταίας είσπραξης των λειτουργικών του δα-
πανών και να ζητήσει την είσπραξη της επόμενης δόσης. 
Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων 
Ξένων Επενδύσεων δύναται να προβεί στην καταβολή 
της επόμενης δόσης μετά από διενέργεια διοικητικού 
δειγματοληπτικού ελέγχου.

3. Ως δαπάνες προσωπικού λογίζονται οι κάτωθι:
Α. Άμεσες δαπανες προσωπικού. Περιλαμβάνουν Αμοι-

βές στελεχών με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθοί, 
δώρα, επιδόματα αδείας, εργοδοτικές εισφορές, κλπ).

Β. Έμμεσες δαπανες προσωπικού. Περιλαμβάνουν 
τυχόν αμοιβές αποκλειστικά αξιολογητών εκτός μισθο-
δοσίας (Αντίστοιχη υποδιαίρεση λογαριασμού 61 λογι-
στικής, τίτλοι κτήσης , Π.Υ κ.λπ.).

Το σύνολο των δαπανών του φορέα προκύπτει ως 
άθροισμα των εξής μεγεθών:

- Άμεσες δαπανες προσωπικού
- Έμμεσες δαπανες προσωπικού
- Λοιπές δαπάνες (ισούνται με το 40% των άμεσων 

δαπανών προσωπικού).
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Δ. Καταβολή λειτουργικών δαπανών
1. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ καταβάλλο-

νται τμηματικά με τήρηση των αρχών της χρηστής δη-
μοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
134453/23-12-2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων - ΠΔΕ ...» (Β΄2857/28-12-2015).

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων προσδιορίζεται 
από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων. Οι δόσεις δε μπορεί να είναι 
λιγότερες από δύο.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ μετά 
την έγκριση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ και 
θα επιδιωχθεί να καταβληθεί το αργότερο σε 2 μήνες 
από την υπογραφή της παρούσας.

3. Η καταβολή της κάθε νέας δόσης γίνεται με την 
προϋπόθεση της απορρόφησης τουλάχιστον 70% του 
συνολικού ποσού της προηγούμενης δόσης.

4. Ο ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να επιστρέψει τα αδιάθετα υπό-
λοιπα (εισροές μείον πιστοποιηθείσες δαπάνες) του 
λογαριασμού που τηρεί, καθώς και τους παραχθέντες 
τόκους, σε λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων νομικών 
προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών του ΠΔΕ 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 7
Επιτροπή Εποπτείας και Πιστοποίησης Εργασιών

1. Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νό-
μων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Επιτροπή Εποπτείας 
και Πιστοποίησης των Εργασιών που ανατίθενται στον 
ΕΦΕΠΑΕ. Η Επιτροπή Εποπτείας και Πιστοποίησης είναι 
3μελής και αποτελείται από α. Τον προϊστάμενο του Τμή-
ματος Αξιολόγησης Επενδύσεων της Διεύθυνσης Ανα-
πτυξιακών Νόμων ως Πρόεδρο, β. Τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης 
Διαδικασιών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων, γ. 
Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. 
Στα μέλη της Επιτροπής και για την εκπλήρωση του έργου 
τους συνδράμουν στελέχη των οργανικών μονάδων τους. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του ωραρίου λειτουργίας 
των δημόσιων υπηρεσιών και είναι μη αμειβόμενη.

2. Έργο της Επιτροπής Εποπτείας και Πιστοποίησης 
είναι :

α. η εποπτεία και διαρκής παρακολούθηση της ορθής 
εκτέλεσης των εργασιών/αξιολογήσεων που ανατίθενται 
στον ΕΦΕΠΑΕ,

β. η πιστοποίηση και επαλήθευση των λειτουργικών 
δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ η οποία διενεργείται με διοικητικό 
ή επιτόπιο έλεγχο σε δειγματοληπτική βάση,

γ. η γνωμοδότηση/εισήγηση στα αρμόδια όργανα 
της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-
σων Ξένων Επενδύσεων για την ομαλή εκτέλεση των 
εργασιών και την επιλεξιμότητα των προς αποζημίωση 
δαπανών προκειμένου για την έγκαιρη καταβολή των 
λειτουργικών δαπανών,

δ. η εξασφάλιση της συμβατότητας των εργασιών που 
ανατίθενται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 
ειδικότερα με το ν. 4887/2022 και την εκάστοτε οικεία 
προκήρυξη των καθεστώτων του άρθρου 1 της παρού-
σης απόφασης.

ε. η διασφάλιση της απρόσκοπτης και διαρκούς συ-
νεργασίας των συμμετεχόντων μερών σε θεσμικό, επι-
χειρησιακό και τεχνικό επίπεδο για την επιτυχή υλοποί-
ηση των εργασιών και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων,

στ. Η επεξεργασία στων στοιχείων προόδου των ερ-
γασιών του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτά υποβάλλονται μετά το 
πέρας των αξιολογήσεων ανά καθεστώς και συνολικά 
μετά το τέλος κάθε έτους.

Άρθρο 8
Υποστήριξη, Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση του ΕΦΕΠΑΕ

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ
Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμε-

σων Ξένων Επενδύσεων υποστηρίζει τον ΕΦΕΠΑΕ στην 
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του σε όλη 
τη διάρκεια του έργου ανάθεσης.

Οργανώνει τεχνικές συναντήσεις με αντικείμενο την 
πρόοδο αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων και 
την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων ή εμπλο-
κών που προκύπτουν.

Αποστέλλει διευκρινιστικές οδηγίες και εκπαιδεύει τον 
ΕΦΕΠΑΕ σε θέματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδί-
ων του νόμου 4887/2022 και για κάθε στοιχείο που είναι 
κατά την κρίση της απαραίτητο για την εκτέλεση του 
έργου του έγκαιρα και εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις 
καλής υλοποίησης.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μεριμνά
- για την για την έγκαιρη προετοιμασία και την καλή 

λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων,
- για την έγκαιρη καταβολή των λειτουργικών δαπανών.
2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ
Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων :
α. παρακολουθεί την εξέλιξη των επενδυτικών προ-

τάσεων, την αξιολόγηση των οποίων διαχειρίζεται ο 
ΕΦΕΠΑΕ,

β. αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν προβλήματα που ανα-
κύπτουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης σε συνεργασία 
με τον ΕΦΕΠΑΕ,

γ. επεξεργάζεται τα στοιχεία προόδου των εργασιών 
του ΕΦΕΠΑΕ, τα οποία υποβάλλονται μετά το πέρας των 
αξιολογήσεων για κάθε καθεστώς ενίσχυσης, αλλά και 
συνολικά, μετά το τέλος κάθε έτους.

δ. παρακολουθεί τα πορίσματα επιθεωρήσεων και 
ελέγχων που διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ από άλλα 
όργανα και προβαίνει -όποτε απαιτείται- στην επιτόπια 
επαλήθευση της ικανότητας του ΕΦΕΠΑΕ να ασκεί τις 
αρμοδιότητες ή τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Εφόσον κατά τα ανωτέρω διαπιστωθεί η αναγκαιότητα 
ή/και σοβαρό εύρημα, η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξια-
κών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προβαίνει 
σε ενέργειες, όπως:
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• ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση συνα-
ντήσεων για την επίλυση ειδικών θεμάτων ή και την 
πρόταση διορθωτικών μέτρων, εφόσον το σύστημα 
του ΕΦΕΠΑΕ λειτουργεί καλά και απαιτούνται μικρές ή 
ορισμένες βελτιώσεις,

• πρόταση διορθωτικών μέτρων και παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους, εντός των προθεσμιών που έχουν 
τεθεί, για την αντιμετώπιση ενός διαπιστωμένου προ-
βλήματος.

Άρθρο 9
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-

λείται δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων - Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ύψος της 
οποίας συναρτάται από το ύψος του Προϋπολογισμού 
των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στα κα-
θεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 στα οποία με την 
παρούσα ανατίθεται στον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία της αξι-
ολόγησής τους.

Για το τρέχον έτος θα εγγραφεί στο Τομεακό Πρόγραμ-
μα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έργο 
ύψους ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός  Ο Υφυπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 

35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευ-

ση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των 

πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και 

εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη 

μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) 

Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τή-

ρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπο-

μπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών 

(«αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικα-

σίας του συστήματος παραπομπών.» (Β΄ 3020) - 

Μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος 

συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή 

των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 38 και 71 παρ. 6 του ν. 4931/2022 

«Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-

ών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, Φροντίδα Υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄94),

β) του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποι-
οτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθ-
μια, Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α΄94),

γ) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, 
ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄94) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
38 του ν. 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α΄142),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α΄155),

ζ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805),

η) π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2)

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),

ι) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

κ) της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 
(Β’ 2883) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας περί 
τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία 
Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των 
οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετο-
χή του ασφαλισμένου» (Β΄ 497), όπως αυτή είχε τροπο-
ποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/
6-6-2012 (Β΄ 1814) κοινή υπουργική απόφαση».

λ) Της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ / Γ.Π. 80157/2018 κοινής από-
φασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. 
πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής 
υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανο-
νισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β΄ 4898).
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2. Την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός 
και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγρα-
φής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός 
και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη 
εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορι-
σμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της δια-
δικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός 
και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη 
τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» 
(Β΄ 3020).

3. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π. οικ. 53416/21-09-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), σύμφω-
να με την οποία από το περιεχόμενο της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι μετατίθεται ο χρόνος 
έναρξης του συστήματος συνεπειών (αντικινήτρων) για 
τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, από 
την 01η.10.2022 στην 01η.12.2022, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/ 
16-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Κα-
θορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση 

εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορι-
σμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη 
μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθο-
ρισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της δι-
αδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός 
και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη 
τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» 
(Β΄ 3020) μόνο ως προς τον χρόνο έναρξης του συστή-
ματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή 
των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό των σημείων ΙΒα) και 
ΙΒβ) της τροποποιούμενης απόφασης, ο οποίος χρό-
νος έναρξης μετατίθεται από την 01η.10.2022 για την 
01η.12.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών  Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και  
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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*02050262609220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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